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Proces - Verbal 
încheiat astăzi, 25  mai 2010, în şedinţa  ordinară 

a Consiliului local al municipiului Deva 
 
 

Consiliul local a fost convocat în şedinţă ordinară cu respectarea prevederilor 
art.39 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi a Dispoziţiei Primarului municipiului 
Deva, nr.1150/2010. 

Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 18 consilieri din numărul total de 21 de 
consilieri în funcţie. 

La şedinţa de astăzi participă domnul Primar Mircia Muntean, d-na viceprimar 
Oprişiu Corina, domnul viceprimar Costa Cosmin, domnul Socol Augustin, directori, 
precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si 
al serviciilor din subordinea Consiliului local. 

De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei. 
Dl. Borca Tiberiu 
Domnilor consilieri,  
Declar deschisă şedinta de astăzi a Consiliului local al municipiului Deva, 

anunţându-vă că din totalul de 21 de consilieri in functie şi-au înregistrat prezenţa până la 
această oră un număr de 18 consilieri, şi-au anunţat absenţa d-na Mermezan Ana Elena, 
d-nul Oancea Nicolae şi dl. Ghergan Florian. 

Vă informez că la şedinţa de astăzi participă, domnul Primar Mircia Muntean, d-na 
viceprimar Oprişiu Corina, domnul viceprimar Costa Cosmin, domnul Socol Augustin, 
directori, precum şi şefi ai serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului si al serviciilor din subordinea Consiliului local. 
           De asemenea participă reprezentanţi ai mass-mediei 

Dl.Borca Tiberiu 
În continuare, dau cuvântul domnului Secretar Socol Augustin, în vederea 

prezentării stadiului legalităţii hotărârilor adoptate în şedinţa din data de 30 aprilie 2010, 
precum şi procesul-verbal al şedinţei Consiliului local.   

Domnul Secretar  Socol Augustin 
Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 42 alin.5 din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare “înaintea fiecărei şedinţe secretarul pune la dispoziţia consilierilor, în timp util 
procesul-verbal al şedinţei anterioare..”. 

Acum, înainte de şedinţă v-am prezentat în fotocopie procesul-verbal al şedinţei 
Consiliului local din data de 30 aprilie 2010, însoţit de un proces-verbal în care 
dumneavoastră să vă consemnaţi observaţiile asupra conţinutului acestuia.  

Sinteza procesului – verbal al şedinţei din data de 30 aprilie 2010 
Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta prin Dispoziţia Primarului 

nr.938/2010, cu respectarea prevederilor legale. 
La sedinta au fost prezenţi 20 consilieri din numărul total de 21 de consilieri alesi. 

   Şedinţa a fost condusă de domnul consilier Borca Tiberiu  
Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 7 puncte. S-au adoptat 7 hotarari, 

respectiv Hotarari de la nr.118 - 124.  
Prefectura Judeţului Hunedoara, nu a formulat până la această dată nici o obiecţie 

cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în sedinta din data 30 aprilie 2010.  
Dl.Borca Tiberiu 
Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei din data de 30 aprilie 

2010. 



 2 

Procesul-verbal al şedinţei din data de 30 aprilie 2010 se aprobă cu unanimitatea 
de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

În continuare, dau cuvântul d-lui Primar Mircia Muntean pentru prezentarea 
proiectului ordinii de zi.    

Dnul Primar Mircia Muntean: 
            Ordinea de zi este următoarea: 

Proiecte de hotărâri, privind:  
1. Acordarea „Diplomei de fidelitate” familiilor care au implinit 50 de ani de 

casatorie nreintrerupta; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

2. Modificarea Hotararii Consiliului local nr.50/2009 privind aprobarea 
constituirii Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
3. Modificarea articolului 3 al Hotararii Consiliului local nr.257/2008, cu 

modificarile ulterioare; 
            Iniţiator consilier Oană Nicolae Dorin   

4. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.236/2008 privind 
organizarea comisiilor de specialitate, cu modificarile ulterioare;  

            Iniţiator consilier Oană Nicolae Dorin   
5. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor 

terenuri situate in intravilanul municipiului Deva, localitatii componente si a 
satelor apartinatoare, conform art.36 alin.3 si 6 din Legea nr.18/1991, 
republicata, modificata si completata si a Legii nr.1/2000, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
6. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construire „Centru de infrumusetare si intretinere corporala” Deva, str.22 
Decembrie, f.n., jud.Hunedoara; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
7. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construire „Structura primire turistica cu functiuni cazare de trei stele” Deva, 
str.22 Decembrie, f.n., jud.Hunedoara; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
8. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

„Modernizare chiosc” Deva, str.Iuliu Maniu, f.n., jud.Hunedoara; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

9. Aprobarea regulamentului si tarifelor pentru eliberarea si folosirea 
autorizatiilor de „acces tonaj” in legatura cu stabilirea conditiilor de acces a 
autovehiculelor cu masa maxima autorizata de peste 3,5 tone pe strazile din 
municipiul Deva; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
10. Organizarea de catre Consiliul local al municipiului Deva a evenimentului 

„Zilele Cetatii 2010 - Deva” in perioada 18, 19, 20 iunie 2010; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

11. Stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pe anul 2011; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

12. Aprobarea vanzarii locuintelor construite din fondurile statului, in baza  
Decretului lege nr.61/1990, catre titularii contractelor de inchiriere; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
13. Modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.398/2009, ulterior 

modificata; 
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            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
14. Modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.308/2006, ulterior 

modificata si completata; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean 

15. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.115/2010; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean     

16. Adoptarea unor masuri in vederea vanzarii locuintelor pentru tineri, 
destinate inchirierii, situate in imobilul ANL1 din Deva, Aleea Motilor nr.2A; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
17. Reglementarea activitatii de comert stradal pe domeniul public al 

municipiului Deva; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

18. Modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Deva nr.112/2010 
privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local al municipiului 
Deva nr.369/2009; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
19. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local nr.64/2010 privind 

aprobarea Caietului de sarcini in vederea atribuirii contractului „Inchirierea 
spatiilor publicitare pentru publicitate outdoor pentru proiectul Promovarea 
potentialului turistic al obiectivului „Zona urbana Dealul cetatii si Centrul 
istoric al municipiului Deva”; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
20. Constatarea rezilierii de drept a Contractului de asociere nr.2/2008 incheiat 

intre municipiul Deva si SC Agro Company SRL; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

21. Transmiterea in administrare a Parcului Bejan Deva catre Serviciul public 
local de intretinere si gospodarire municipala Deva, subordonat Consiliului 
local al municipiului Deva;   

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
22. Alocarea de la bugetul local a sumei de 37200 lei in vederea acordarii de 

cadouri in bani salariatilor in beneficiul copiilor minori si sustinerea 
manifestarilor organizate cu ocazia zilei de 1 iunie 2010; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
23. Aprobarea modificarii Hotararii Consiliului local nr.54/2010 privind 

aprobarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2010; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

24. Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor 
terenuri situate in intravilanul municipiului Deva, localitatii componente si a 
satelor apartinatoare, conform art.36 alin.3 si 6 din Legea nr.18/1991, 
republicata, modificata si completata si a Legii nr.1/2000, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
25. Aprobarea noului Studiu de fezabilitate pentru executarea lucrarii 

„Modernizare prelungire strada Gheorghe Lazar” din municipiul Deva; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

26. Aprobarea Actului aditional nr.1 la Contractul de concesiune a serviciului 
public comunitar de salubrizare al municipiului Deva nr.33573/09.11.2009; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
27. Aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru amenajare sala de 

pregatire la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean „Decebal” 
Hunedoara;  
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            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
28. Aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii „Modernizare 

strada Tudor Vladimirescu din municipiul Deva”; 
            Iniţiator Primar Mircia Muntean   

29. Aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
”Construire complex comercial P+2” Deva, b-dul Decebal colt cu 
str.G.Cosbuc, judetul Hunedoara; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
II. Diverse 
Dnul Primar Mircia Muntean: 
Faţa de ordinea de zi prezentata propun suplimentarea cu urmatorul proiect de 

hotarare: 

1. Aprobarea inchirierii unui spatiu in suprafata de 190 mp situat in Deva, 
strada A.Iancu, bloc H1, parter; 

            Iniţiator Primar Mircia Muntean   
 

Dl.Borca Tiberiu  
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctul suplimentar prezentat.   

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 
Supun la vot ordinea de zi prezentată  si completată.        
            S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de hotărâre 
înscrise pe ordinea de zi la pct.2-4,9,13,19,25-28 se adoptă cu votul majorităţii membrilor 
prezenţi, potrivit art.45 alin.2, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele:1,6-8,10,11,22,23,29 se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, 
iar potrivit prevederilor art.45 alin.3 proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 
punctele: 5,12,14-18,20,21,24 se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor 
locali în funcţie.   

De asemenea pct.2,3 necesita vot secret. 
 

I. Proiecte de hotărâri: 
Punctul 1 

Dl. Primar Mircia Muntean  
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei 
de fidelitate” familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie nreintrerupta. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Mos Ovidiu 
Comisia de cultură a avizat favorabil. 
 
Dl.Dobrean Robert  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
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 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.125/2010 
 

Punctul 2 
  Dl. Primar Mircia Muntean  
    Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 
Consiliului local nr. 50/2009 privind aprobarea constituirii Comisiei tehnice de amenajare 
a teritoriului si urbanism.    

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu 

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art.1 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 
 D-ra Dara Oana 
 Sunt făcute în proiect. 

Dl. Ţonea Vasile  
Era o propunere a Consiliului local prin care înlocuiam automat în comisii pe cel 
care pleca  

cu cel care-l înlocuia. A plecat domnul Oancea, normal ar fi fost să fie doamna Oprişiu în 
comisie şi nu domnul Costa. 
 Dl.Socol Augustin 
 Se referea la comisiile de specialitate ale consiliului. Aceasta este o comisie 
tehnică de avizare a proiectelor urbanistice. 

Dl.Ţonea Vasile 
 Şi domnul Costa este expert! 
 Dl.Socol Augustin 

O comisie consultativă care funcţionează pe lângă executivul Primăriei. Ceea ce 
aţi punctat dumneavoastră a fost înlocuirea cu membrii de drept a comisiilor de 
specialitate a consiliului local, ori comisia aceasta este consultativă şi funcţionează pe 
lângă Primar. 

Dl. Borca Tiberiu  
Întrucât propunerea se regăseşte în proiectul de hotărâre, rog secretariatul tehnic 

să întocmeasca şi să distribuie buletinele de vot cu propunerile făcute. 
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Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 18 voturi exprimate, 18 voturi 
valabil exprimate. 

-  Dl. Costa Cosmin Cristian  - 15 voturi “pentru” şi  3 voturi “împotrivă”. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.126/2010 
 

Punctul 3 
 Dl. Primar Mircia Muntean  

Prezintă expunerea de motive si proiectul de hătărâre privind modificarea 
articolului 3 al Hotararii Consiliului local nr.257/2008, cu modificarile ulterioare. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu 

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Potrivit articolului 45 alin.5 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art.1 al proiectului de hotarare necesita vot secret. 
Întrucât propunerea se regăseşte în proiectul de hotărâre, rog secretariatul tehnic 

să întocmească şi să ăistribuie buletinele de vot cu propunerile facute. 
              Rezultatul votului secret este următorul: Au fost 18 voturi exprimate, 18 voturi 

valabil exprimate. 
            - D-na Oprişiu Corina Violeta  - 18 voturi “pentru” 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.127/2010 
 

Punctul 4 
  Dl. Primar Mircia Muntean 
   Prezintă expunerea de motive si proiectul de hătărâre privind modificarea Anexei la 
Hotararea Consiliului local nr.236/2008 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu 
modificarile ulterioare. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl. Mos Ovidiu  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
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Dl.Dobrean Robert  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
 
Dl. Borca Tiberiu  

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.128/2010 
 

Punctul 5 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind propunerea de 
constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri situate in intravilanul 
municipiului Deva, localitatii componente si a satelor apartinatoare, conform art.36 alin.3 
si 6 din Legea nr.18/1991, republicata, modificata si completata si a Legii nr.1/2000, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.129/2010 
 

Punctul 6  
Dl.Primar Mircia Muntean 

 Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Centru de 
infrumusetare si intretinere corporala” Deva, str.22 Decembrie, f.n., jud.Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 



 8 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.130/2010 
 
Punctul 7  

Dl.Primar Mircia Muntean 
 Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Structura 
primire turistica cu functiuni cazare de trei stele” Deva, str.22 Decembrie, f.n., 
jud.Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.131/2010 
 

Punctul 8  
Dl.Primar Mircia Muntean 

            Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Modernizare chiosc” 
Deva, str.Iuliu Maniu, f.n., jud.Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
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Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.132/2010 
Punctul 9  

Dl.Primar Mircia Muntean 
            Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea 
regulamentului si tarifelor pentru eliberarea si folosirea autorizatiilor de „acces tonaj” in 
legatura cu stabilirea conditiilor de acces a autovehiculelor cu masa maxima autorizata de 
peste 3,5 tone pe strazile din municipiul Deva”. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Morar Marcel 
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.Caroli Marius 
Din partea compartimentului de specialitate, avem de făcut o propunere. Să 
introducem în  

hotărâre un articol, articolul 3, iar celelalte articole să renumeroteze corespunzător, articol 
cu următorul conţinut: “ În cazul devierii circulaţiei, de către organele competente, devieri 
datorate unor lucrări edilitare pe drumurile naţionale sau judeţene, autovehiculele de tonaj 
nu se vor supune plăţii tarifului pe traseu deviat din municipiul Deva”. 

Dl. Borca Tiberiu  
            O să avem articole de la 1 până la 6. Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem 
la vot, ţinând cont de propunerea compartimentului de specialitate. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
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Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.133/2010 
 

Punctul 10 
Dl.Primar Mircia Muntean 

            Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind organizarea de catre 
Consiliul local al municipiului Deva a evenimentului „Zilele Cetatii 2010 - Deva” in 
perioada 18, 19, 20 iunie 2010. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Mos Ovidiu  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile  
Eu consider că alocarea a 3 miliarde de lei sărbătoririi “Zilelor Cetăţii” în această 
perioadă  

de criză, de frământări prin care toată populaţia României trece şi care se va accentua în 
viitorul apropiat, este total inoportună. Vedeţi dumneavoastră, peste tot în presă şi la 
televiziune, la fel în presa scrisă, sunt luări de poziţii total nefavorabile celor care au 
organizat asemenea festivităţi.  

Consider că suma aceasta de 3 miliarde de lei poate fi alocată mult mai bine în 
alte scopuri şi nu aş vrea să vă spun, dar, nu pot să trec peste faptul că salariaţii din 
Primărie, unii, marea majoritate au nişte salarii de mizerie. Se puteau rezolva alte 
probleme sociale mult mai valoroase şi în final zic eu că zilele astea a cetăţii, de obicei nu 
prea şi-au prea rezolvat scopul pentru care sunt făcute. Multă aglomeraţie, multă mizerie 
şi bani cheltuiţi fără folos. 

Acesta este punctul meu de vedere pentru care mă abţin de la acest…, de la 
alocarea acestei  

sume de bani. 
Dl.David Ioan 
Trebuie să reţineţi că anul trecut suma alocată pentru asemenea festivitate a fost 
dublă. Vă  

rog să reţineţi că nu suntem în an electoral şi că de fapt a devenit un obicei, care cu tot ce 
vreţi să spuneţi dumneavoastră, la anul şi-ar mai găsi o explicaţie – că, Consiliul local 
face, mă rog, liberalii, bla-bla, în sfârşit. Deci, eu consider că este o chestiune absolut 
normală, care chiar în condiţii de sărăcie nu poţi să nu o ţii. Prin urmare, eu consider că la 
suma mică cât este, practic jumătate decât anul trecut, din care, nu Consiliul local suportă 
totul, deci să ţinem seama că sunt şi sponsori. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Noi aprobăm banii sponsorilor acum? 
 Dl.David Ioan 
 Nu domnule, deci vom avea şi sponsori. Petrecerea va costa mult mai mult, 
domnule Ţonea, dar să nu intrăm în … 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Noi aprobăm banii Consiliului local, nu a sponsorilor?! 
 Dl.David Ioan 
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Da, sigur că da. Dar vă rog frumos, când dumneavoastră vorbiţi… Întotdeauna 
aveţi obiceiul să nu mă lăsaţi să termin, că îmi zboară ideile, domnule Ţonea. Sunt şi eu 
mai în vârstă, aşa ca dumneavoastră, nu reuşesc să mă concentrez, să spun chiar tot ce 
trebuie, dar vă rog      lăsaţi-mă să mă desfăşor dacă am luat cuvântul. Eu nu am zis 
nimic cât aţi vorbit dumneavoastră. Păcat că nu este şi domnul Ghergan aici că ar fi sărit 
şi el şi era… 

Am vrut să spun altceva. Dumneavoastră spuneţi că mai bine cu banii aceştia  am 
fi plătit pe unii dintre salariaţii Primăriei. Domnule, în condiţiile în care 25% pe Ordonanţă 
de Urgenţă, pe asumarea răspunderii, li se rade, nu avem temei legal, nu avem cum să le 
dăm, nu avem cum să-i ajutăm. Este o chestie aşa, ne trezim vorbind. Vă rog să mă 
iertaţi că vă spun asta! Sigur că şi eu înţeleg, pe fiecare din sala aceasta că pleacă cu 
mai puţini bani acasă şi înţeleg dacă din bugetul local aş putea ajuta cu ceva, dar s-au 
tăiat toate sporurile, toate alea. 

Dl.Ţonea Vasile 
Premiem personalul din Primărie de Zilele Oraşului. Am găsit soluţia. 
Dl.David Ioan 
Mă rog, propuneţi! 

 Dl.Cuiava Dorel 
 Consider ca de obicei intervenţiile domnului Ţonea, demagogie curată. Vreau să-l 
întreb dacă la Brad se organizează Zilele Oraşului, unde lider este domnul Cazacu, 
Primarul Bradului?! 

Dl. Borca Tiberiu  
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 15 voturi pentru şi 
                     3 abţineri (Dl. Ţonea Vasile, Dl.Moş Ovidiu şi Dl. Dobrean 

Robert) 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 15 voturi pentru şi 
                     3 abţineri (Dl. Ţonea Vasile, Dl.Moş Ovidiu şi Dl. Dobrean 

Robert) 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 15 voturi pentru şi 
                     3 abţineri (Dl. Ţonea Vasile, Dl.Moş Ovidiu şi Dl. Dobrean 

Robert) 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 15 voturi pentru şi 
                     3 abţineri (Dl. Ţonea Vasile, Dl.Moş Ovidiu şi Dl. Dobrean 

Robert) 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 15 voturi pentru şi 
                     3 abţineri (Dl. Ţonea Vasile, Dl.Moş Ovidiu şi Dl. Dobrean 

Robert) 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 15 voturi pentru şi 
                     3 abţineri (Dl. Ţonea Vasile, Dl.Moş Ovidiu şi Dl. Dobrean 

Robert) 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu 15 voturi pentru şi 
                     3 abţineri (Dl. Ţonea Vasile, Dl.Moş Ovidiu şi Dl. Dobrean 

Robert) 
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A fost adoptată Hotărârea nr.134/2010 
 

Punctul 11 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor 

impozitelor si taxelor locale pe anul 2011. 
Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat favroabil. 
Dl.Mos Ovidiu  
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert 
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile 
În comisie am stabilit, s-a clarificat că impozitele pentru anul 2011 vor avea acelaşi 

nivel ca şi cele din anul 2010, dar, din cum este formulat articolul 3 nu reiese acest lucru 
şi vom fi întrebaţi de locuitorii care se vor îngrijora de majorare, dacă am aprobat 20% 
majorare faţă de anul trecut. De aceea propun ca să introducem în propoziţie, formulat în 
felul următor: “rămânând în vigoare valorile majorate corespunzător anului 2010” şi atunci 
este clar pentru oricine se informează de aceste impozite şi taxe. 

Dl.Nicula Viorica 
Da. 
Dl. Borca Tiberiu  

            Se consemnează, da. Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot, ţinând 
cont de propunerea domnului consilier Ţonea Vasile. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.8 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.9 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
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Supun la vot art.10 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.11 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.12 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.135/2010 
 
Punctul 12 
 Dl. Primar Mircia Muntean 

Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea vanzarii 
locuintelor construite din fondurile statului, in baza  Decretului lege nr.61/1990, catre 
titularii contractelor de inchiriere. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  
 

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.136/2010 
 

Punctul 13  
Dl. Primar Mircia Muntean 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 

nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.398/2009, ulterior modificata. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  
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            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.137/2010 
 

Punctul 14 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 

nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.308/2006, ulterior modificata si completata. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.138/2010 
 

Punctul 15 
Dl. Primar Mircia Muntean 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 

la Hotararea Consiliului local nr.115/2010. 
Dl. Oana Nicolae Dorin  
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Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.139/2010 
 

Punctul 16  
Dl. Primar Mircia Muntean 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind adoptarea unor 
masuri in vederea vanzarii locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, situate in imobilul 
ANL1 din Deva, Aleea Motilor nr.2A. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
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Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.140/2010 
 

Punctul 17 
Dl. Primar Mircia Muntean 

       Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind reglementarea 
activitatii de comert stradal pe domeniul public al municipiului Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
 
 
 
Dl. Birău Mircea 
Aş dori să vă propun modificarea Anexei nr.2 prin scoaterea din această anexă a 

poziţiilor nr. 4, 6, 7, 14, 15 şi 16. Este vorba de comercializarea de pepeni. Cred că 
imaginea oraşului este afectată şi cu celelalte ţarcuri. Acestea se află în zona centrală. 

În acelaşi timp cred că ar trebui elaborat un regulament care să prevadă activitatea 
comercianţilor, care să prevadă obligaţiile comerciantului. Nu se rezumă doar la vânzarea 
de pepeni, ei efectiv locuiesc în punctele astea  pe o perioadă destul de lungă.  Tot la 
acest punct, în raportul privind reglementarea activităţilor de comerţ stradal, pe undeva se 
spune că, comisia a propus amplasarea de chioşcuri de lemn în următoarele locaţii: în 
faţa Galeriilor de Artă – 6 chioşcuri şi în faţa bl.5 de pe b-dul Decebal – 2 chioşcuri. Cred 
că nu sunt oportune în aceste locaţii. 

Dl.Panduru Carol  
Într-o zi, biroul de specialitate a invitat Comisia comerţ privatizare şi am parcurs 

zonele mai importante din municipiu unde s-a considerat că se mai pot amplasa, eu ştiu 1 
sau 2 chioşcuri, dar nu este neapărat nevoie în faţă la blocul 8 sau la blocul 5 să le 
montăm. S-au făcut nişte propuneri, asta nu înseamnă că trebuie să şi… zonele mai 
aglomerate, probabil că un chioşc se rezumă la comercializare şi undeva unde au şi vad, 
ca să spun aşa. Dar, nu este obligatoriu acolo. Este şi o parcare care nu este în regulă. În 
faţa blocului, la trotuar, acolo ar trebui să luăm nişte măsuri. Probabil voi iniţia un proiect 
de hotărâre prin care să desfiinţăm parcarea autovehiculelor pe trotuar şi la bl. 5 şi la bl. 
8.  

Dl.Borca Tiberiu 
Deci, la Anexa nr. 2 se vor scoate poziţiile nr. 4, 6, 7, 14, 15, 16, iar la Anexa nr. 1 
poziţiile  

21 şi 24.  
Dl. Birău Mircea 

            Da 
 Dl.Cuiava Dorel 
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 La intersecţia între Iuliu Maniu – Cuza Vodă, este un chioşc cu casete. Casetele 
trebuie să fie licenţiate  ca să le vindem. 
 Dl. Jarnea Horea 
 Are licenţă, dacă nu avea nu primea autorizaţie. 
 Dl. Cuiava Dorel 
 Să se respecte toate prevederile legale. 

Dl.Borca Tiberiu 
Supun la vot amendamentele. 
 S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenţi. 

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.141/2010 
 

Punctul 18 
Dl. Primar Mircia Muntean 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii 
Consiliului local al municipiului Deva nr.112/2010 privind modificarea Anexei la Hotararea 
Consiliului local al municipiului Deva nr.369/2009. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.142/2010 
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Punctul 19  
Dl. Primar Mircia Muntean 

  Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 
la Hotararea Consiliului local nr.64/2010 privind aprobarea Caietului de sarcini in vederea 
atribuirii contractului „Inchirierea spatiilor publicitare pentru publicitate outdoor pentru 
proiectul Promovarea potentialului turistic al obiectivului „Zona urbana Dealul cetatii si 
Centrul istoric al municipiului Deva”. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.143/2010 
 

Punctul 20 
Dl. Primar Mircia Muntean 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind constatarea rezilierii 
de drept a Contractului de asociere nr.2/2008 incheiat intre municipiul Deva si SC Agro 
Company SRL. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.144/2010 
 

Punctul 21 
Dl. Primar Mircia Muntean 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind transmiterea in 
administrare a Parcului Bejan Deva catre Serviciul public local de intretinere si 
gospodarire municipala Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl.Ţonea Vasile 
Eu salut preocuparea Serviciului public de întreţinere şi gospodărire municipală 

Deva de a lua în administrare Parcul Bejan. Este un lucru foarte bun ce s-a întâmplat, 
trebuie păstrat ce s-a construit acolo şi banii cu care s-a construit, dar, am o nedumerire. 
De ce nu dovedeşte aceiaşi râvnă în a prelua administrarea parcărilor pentru care am şi 
votat un proiect de hotărâre? Conform Legii administraţiei publice locale, întârzierea cu 
rea credinţă şi nemotivată în aplicare unei hotărâri de consiliu, ar trebui amendat 
Primarul, aşa spune legea. Întrebarea rămâne. De ce nu are aceiaşi preocupare serviciul 
acesta şi pentru administrarea parcărilor, de unde ar câştiga bani?! Reţineţi, de unde s-ar 
câştiga bani! 

 
Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule Preşedinte, domnilor consilieri, este una din problemele care pasionează 

se pare că de la o vreme o anumita parte a consilierilor locali. Având în vedere însă 
situaţia de faţă, în care cei 50-60 de angajaţi câţi mai are serviciul public, nu ne putem 
permite ca dintre ei să dizlocăm 6, 7 sau 10 persoane cu care să acoperim toate parcările 
şi cu taşcuţa în spate să plece de la maşină la maşină bătând pe la capotele cetăţenilor 
municipiului Deva. Sunt de acord că va trebui să găsim o soluţie. Nu putem nici angaja, 
nu mai putem nici să ne permitem să angajăm persoane în plus şi atunci din două lucruri, 
preferăm să avem un oraş cât de cât curat, cât de cât întreţinut, cât de cât cu parcuri 
frumoase, în plină dezvoltare şi în continuă dezvoltare. Atunci, cred că împreună trebuie 
să găsim soluţia, aşa cum de altfel aţi spus şi dumneavoastră, în care oferta cea mai 
potrivită este aparatura electronică de taxare a cetăţenilor. Până când nu va apărea acest 
nou prototip, până când nu va apărea la fiecare chioşc de ziare, la fiecare chioşc din 
împrejurimile parcărilor posibilitatea de a cumpăra un tichet şi a demonstra cetăţeanului 
că banii vin la Consiliul local, această problemă nu se va putea rezolva. Am spus-o şi 
atunci, cu tăşcuţa în spate, suspectând pe unul şi pe altul dacă taie sau nu taie bilet, nu 
vom putea rezista prea mult. Sigur că o lună de zile stăm cu biciul, urmărim la 10 
angajaţi, punem 2 consilieri care să-i urmărească. Cât o să-şi permită onor domnul 
consilier sau onor director de Primărie să stea tot timpul în urma acestor băieţi cu taşca? 
Eu zic că trebuie să găsim soluţia, scoatem de atâtea ori la licitaţie până când vine cineva 
care să întrunească aspiraţiile dumneavoastră sau dorinţele dumneavoastră sau ceea ce 
trebuie să … sau ce pretindem a avea de la un serviciu de taxare. De aceea, daţi-mi voie 
să vă spun că aţi ales şi eu cred că vă doare acest lucru, aţi ales cea mai proastă soluţie 
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care a putut exista vreodată pentru municipalitate. Pierdem lunar câteva miliarde, efectiv 
din cauza dumneavoastră şi a unui vot negândit. Asta este! 

Dl. Borca Tiberiu  
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.145/2010 
 

Punctul 22 
Dl. Primar Mircia Muntean 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind alocarea de la 
bugetul local a sumei de 37200 lei in vederea acordarii de cadouri in bani salariatilor in 
beneficiul copiilor minori si sustinerea manifestarilor organizate cu ocazia zilei de 1 iunie 
2010. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Mos Ovidiu 
Comisia de cultura a avizat favorabil. 
Dl.Dobrean Robert  
Comisia de protectie sociala a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.146/2010 
 

Punctul 23  
Dl. Primar Mircia Muntean 
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 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea modificarii 
Hotararii Consiliului local nr. 54/2010 privind aprobarea bugetului general al municipiului 
Deva pe anul 2010. 

Dl. Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile 
Domnule Primar, vreau să vă felicit. Încet, încet recuperaţi tot ce aţi pierdut în 

primele şedinţe şi ce au propus consilierii şi s-a votat şi s-a aprobat. Aţi făcut-o cu 
parcările, o să faceţi, le rezolvaţi şi le daţi cui trebuie şi cui vreţi dumneavoastră. Va 
câştiga licitaţia exact cine trebuie. Veţi face licitaţie, dar va câştiga parcările exact cine 
trebuie. Aţi revenit şi asupra nefracţionării lucrărilor şi v-aţi agăţat de un articol de lege 
care spune că are dreptul, dar nu obligaţia. Consiliul local a votat să nu se fracţioneze 
lucrările şi să nu se încredinţeze direct, şi să se facă cu licitaţie. Acum până la o valoare 
de 15 mii de euro… şi toate lucrările sunt convins că vor fi împărţite de aşa natură să nu 
depăşească 15 mii de euro, vor fi încredinţate băieţilor deştepţi. Încet, încet recuperaţi tot. 
Succes şi nu ştiu ce o să zică locuitorii municipiului Deva. 
 D-na Mateucă Mădălina 
 Stimate domn coleg, Ţonea, eu vreau să vă întreb, de aici din hotărârea asta ce 
punct i se pare dânsului că este nelegal? Pentru că tot aud, tot aud. Dacă dânsul crede şi 
ştie că eu aş vota aici, în hotărârea asta, ceva care nu este în conformitate cu orice act 
normativ legal atunci să spună! Să-mi spună şi mie ce este nelegal, că tot aud că tot 
câştigă Primarul sau nu câştigă. Pe mine nu mă interesează ce câştigă Primarul, pe mine 
mă interesează dacă eu votez aici ceva legal sau ilegal, clar! 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Este adevărat că probabil o parte din această vină şi poate pentru prima dată când 
spun acest lucru în faţa consiliului, aparţine aparatului tehnic al Primăriei. De ce?! Pentru 
că nu au precizat foarte clar, fără echivoc, direct, este o procedură stabilită de lege, 
permite până la 15 mii de euro selecţie de oferte. Poţi să intervii în orice situaţii, inclusiv 
în zonă de calamităţi, în zonă de canalizări, în zonă cu lucrări  care sunt nevoie a le 
reface într-o săptămână sau în două săptămâni şi atunci dacă mergeam pe vechea 
procedură nici 3 luni de zile, nici 4 luni de zile nu s-ar fi putut… Mai ales că şi Guvernul la 
ora actuală umblă să simplifice această lege a investiţiilor care este aruncată pe spinarea 
tuturor administraţiilor, nu numai a celor locale, municipale, judeţene ci şi cele 
guvernamentale care toate sunt blocate de această lege ultra stufoasă şi care nu se mai 
practică în nici unul din statele comunităţii europene. Atunci, probabil că, dacă colegii mei 
nu erau intimidaţi de acea tensiune din cadrul consiliului local trebuiau să vină să spună 
franc în faţa dumneavoastră “legea prevede exact această procedură, vă rog să nu 
umblaţi la ea pentru că dacă aţi umblat aţi oprit-o”. 

După părerea mea, chiar şi acest proiect de hotărâre nici nu trebuia luat în seamă 
- aşa cum nu trebuia luat în seamă nici acel proiect ilegal pe care dumneavoastră l-aţi 
promovat în urmă cu 3 luni sau 4 luni de zile. Sigur, probabil că şi Prefectul a trecut - şi el 
este om şi a trecut cu vederea acest fapt, dar efectiv trebuia atacată de către Prefectura 
Judeţului hotărârea dumneavoastră pentru că este împotriva legii, atâta timp cât legea ne 
permite selecţia până în 15 mii. V-am spus da, aveţi dreptate, poate să fie interpretabilă, 
poate să fie şi pentru clientelă, clientelă nu este numai Primarul, clientelă poate să fie şi 
un grup de consilieri şi un grup de tehnicieni din aparatul propriu, pot să fie şi grupuri de 
la Prefectură, de la Judecătorie şi toate astea sunt interese. Pot să fie şi de genul acesta, 
dar în acelaşi timp pot să şi rezolve anumite problemele imediate pe care oamenii şi le 
doresc şi de aceea şi legea a venit în sprijinul acestui articol. 
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 D-na Viceprimar Oprişiu Corina  
 Ordonanţa de Urgenţă nr.34 stabileşte exact achiziţiile publice. Nu cred că era 
nevoie de o hotărâre de consiliu în plus ca să stabilim un lucru de care legea spune clar 
cum se face. Vreau să vă aduc aminte de un proverb, nu este românesc este adevărat 
dar, este un proverb pe care aş fi dorit să nu-l aplicăm. În ţările în care se fură, se taie 
mâna dreaptă. Ca să nu mai fure nimeni  trebuie să tăiem la toţi mâna dreaptă. Aţi fi de 
acord cu aşa ceva? Nu, deci nu am fi de acord cu asta. Atunci, haideţi  să respectăm 
legea aşa cum este ea şi să avem încredere în aparatul Primăriei. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Eu vreau să precizez ca să înţeleagă şi doamna Mateucă, eu nu am afirmat că 
este ceva ilegal. Am spus răspicat că ordonanţa de urgenţă spune că “autoritarea 
contractantă are dreptul”, dar nu o obligă cineva să facă. Poate să facă şi cum stabileşte 
Consiliul local.  
 Proverbul acesta a dumneavoastră, care se referă la lumea islamică, nu are 
comparaţie în societatea noastră. Atunci să-i lăsăm să fure doamnă! Nu le tăiem mâna, le 
mai punem o mână, ca să aibă o mână în plus la furat, în loc de două să aibă 4 mâini. 
Asta este una din probleme. 
 A doua problemă, s-ar putea dacă verificaţi cum aţi votat anterior, să fi votat 
proiectele de hotărâre pe care le incriminaţi acum şi vă deziceţi pentru 3 arginţi. 

Dl. Borca Tiberiu  
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  
                      3 voturi împotrivă (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Moş Ovidiu şi Dl. 

Dobrean  
                                                     Robert) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  
                      3 voturi împotrivă (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Moş Ovidiu şi Dl. 

Dobrean  
                                                     Robert) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  
                      3 voturi împotrivă (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Moş Ovidiu şi Dl. 

Dobrean  
                                                     Robert) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  
                      3 voturi împotrivă (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Moş Ovidiu şi Dl. 

Dobrean  
                                                     Robert) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  
                      3 voturi împotrivă (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Moş Ovidiu şi Dl. 

Dobrean  
                                                     Robert) 

A fost adoptată Hotărârea nr.147/2010 
 

Punctul 24  
Dl. Primar Mircia Muntean 
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 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind propunerea de 
constituire a dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri situate in intravilanul 
municipiului Deva, localitatii componente si a satelor apartinatoare, conform art.36 alin.3 
si 6 din Legea nr.18/1991, republicata, modificata si completata si a Legii nr.1/2000, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Dl. Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.148/2010 
 

Punctul 25 
Dl. Primar Mircia Muntean 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea noului 
Studiu de fezabilitate pentru executarea lucrarii „Modernizare prelungire strada Gheorghe 
Lazar” din municipiul Deva. 

D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.149/2010 
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Punctul 26 

Dl. Primar Mircia Muntean 
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului 
aditional nr.1 la Contractul de concesiune a serviciului public comunitar de salubrizare al 
municipiului Deva nr.33573/09.11.2009. 

Dl.Oana Nicolae Dorin 
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat  favorabil. 
Dl.Morar Marcel  
Comisia de servicii publice a avizat favorabil. 
Dl. Ţonea Vasile 
Stimaţi colegi, s-a încercat acum câteva şedinţe să se introducă pe uşa din faţă 
majorări de  

100, 150, 180% la serviciul de salubritate, care nu se justificau prin nimic, absolut prin 
nimic. Trecând peste faptul că traversăm o perioadă de criză, ei nu se justificau nici prin 
elementele care permit ca să se fundamenteze aceste majorări. Neputând intra pe uşa 
din faţă aceste majorări, se încearcă introducerea lor pe uşa din dos, în ce sens? Printr-
un truc simplu de tot, se măreşte suprafaţa şi tot acolo ajungem, la aceleaşi majorări, la 
aceeaşi împovărare a contribuabililor din Deva. Nu mai spun că aici apar şi nişte 
ciudăţenii. Nu ştiu cum o să spălaţi străzile din Bârcea Mică! Acolo este piatră, este 
pietriş, o să le spălăm şi pe alea. Să de-a Dumnezeu să le spălăm şi pe altea. Deci, încet, 
încet se recuperează exact ce câştigase contribuabilul devean, asta se face acum şi banii 
vor ajunge în buzunarele cui trebuie fără să se presteze nici un plus de calitate la 
salubritate pentru că ar trebui Consiliul Local şi Primăria în special să urmărească şi felul 
cum execută acest serviciu, lucrările acestea. Sunt străzi unde au spus oamenii, că de 
luni de zile nu trece nimeni cu o mătură pe acolo, dar băgăm aici suprafaţă de hectare 
întregi că mătură, pentru care plătim bani. Plătim bani şi calitate nimic, nimic imbunătăţire 
a serviciilor şi satisfacem pretenţile unuia care a câştigat această licitaţie promiţând tarife 
mici, nemajorări la tarife cel puţin un an, ş.a.m.d. Trebuie să-l salvăm pe acest investitor, 
că o fi strategic, că nu o fi strategic, că o fi prieten, nu o fi prieten, nu-l cunosc, nu ştiu 
cine este, dar nu este corect să facem contribuabilul să … să facem manopere de genul 
acesta. Votez împotrivă. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Fără doar şi poate tot ceea ce a spus domnul Ţonea poate fi adevărat, poate fi 
real, trebuie urmărit, trebuie verificat şi eu cred că dacă dânsul este dispus să facă o 
analiză, să iasă în teritoriu să vadă absolut cum se lucrează, cum se gestionează un 
oraş, cred că este liber să o facă şi să-i dăm tot sprijinul pentru a putea să corectăm toate 
neajunsurile. 
 Două lucruri însă le ştiu şi eu foarte bine, aici nu mai există cale de întors. 
Municipiul Deva are 70.000 de locuitori la ultimul recensământ şi plătesc gunoiul 40.000. 
Acesta este un lucru cert! Deci 30.000 de oameni nu plătesc gunoiul în municipiul nostru. 
Trebuie să găsim o soluţie ca şi această diferenţă de preţ …Este adevărat, şi mie mi se 
pare destul de lung traseul pe care se spală, destul de lung traseul pe care se mătură, 
cum se mătură ş.a.m.d., sunt fără doar şi poate, dar şi diferenţa aceasta de populaţie 
care nu plăteşte trebuie să o acoperim cumva. Până nu o acoperim, nu putem falimenta o 
firmă numai de dragul unui populism ieftin şi a anula o licitaţie câştigată de o săptămână. 
Investitorul, culmea, nu şi-a dorit poate să fie gunoierul şef al municipiului Deva. Ştim cu 
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toţii, a fost un contract cu cineva, a decedat acel cineva, copii au vrut să vândă la un 
partener francez, acela nu şi-a putut onora şi astfel s-a ajuns în situaţia ca firma de 
salubritate să fie preluată de un anume investitor. Mai departe însă, şi aici cu siguranţă 
veţi fi martori cu toţii a acestui aspect la care voi ţine, să se prezintă filmul cu toate 
maşinile care se duc şi aruncă gunoiul pe calea ferată, pe malul Cernei, în parcul Bejan 
proaspăt amenajat sau curăţat de 10 ori pe lună. Acest film să fie prezentat aici. Doresc 
aceiaşi fermitate după prezentarea filmului, să se vadă a cui este maşina, de la ce partid, 
ce profesie are. O să vedeţi acolo spre surprinderea dumneavoastră şefi de poliţie, şefi 
de servicii judeţene de poliţie care nu-şi plătesc această taxă. Am oprit să se dea filmul, 
dar o să-l dau, o să-l dau domnilor să vedeţi cum pleacă maşinile încărcate. Plăteşte din 
centrul oraşului 3 milioane contract şi el colectează gunoiul. Ia banii de la 100 de firme, 
valoare de 100 de milioane şi-şi face un singur contract de 3 milioane şi restul maşinilor le 
duce şi în funcţie de cum îl urmărim cu televiziunile sau cu Poliţia Comunitară, dacă avem 
timp de el trece de Geoagiu şi se duce şi deversează în judeţul Alba. Este adevărat că în 
judeţul Alba nu mai intervenim cu Poliţia Comunitară. Să mergem pe marginea Mureşului 
să vedeţi până unde este în stare să ducă gunoiul din centrul municipiului Deva. Aceste 
lucruri trebuie să le vedem, domnule Ţonea şi trebuie să veniţi să le rezolvăm. Dacă ne 
urâm şi transmitem numai să distrugem firma, cine este investitorul, cât îşi face sau nu-şi 
face datoria… Eu aş vrea o dată să mergeţi să vedeţi cum trăiesc acei oameni, cine sunt 
lucrătorii de la salubritate şi cum putem să le îmbunătăţim activitatea, nu să le-o decimăm 
într-o lună sau în două luni de când au câştigat licitaţia.  

Aceste două aspecte vă rog să le aveţi în vedere, cum îi facem pe toţi devenii să 
plătească şi cum oprim prietenii şi clientela. Aceea este clientelă puternică, domnule 
Ţonea, aia nu mai este Primarul. Primarul îl ataci cu televiziunea, este o persoană 
publică, ne adunăm cinci, îl combatem, dacă rezistă, rezistă, dacă nu rezistă asta este, 
dar pe aceia când îi bombardăm? Noi când îi bombardăm, Consiliul local? Dacă nu ne 
mai plăteşte nimeni?!   

Acelaşi lucru îl păţim cu taxele de domeniul public pentru terase, acelaşi lucru. 2-3 
clienţi, că îl are pe “X” că îl are pe ăla, nu vrea să plătească. Am ajuns să ne batem cu ei 
pentru că nici nu mai putem să tolerăm la infinit că nu ne mai plăteşte nimeni dacă vede 
că nu intervii în forţă. De aceea uneori trebuie să fim şi solidari unii cu ceilalţi şi să lăsăm 
populismul, să facem treabă. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Cu privire la această hotărâre şi noi am fost în Comisia Juridică interesaţi de ce 
sunt cuprinse toate străzile din municipiul Deva şi s-a explicat eu cred logic. În condiţia în 
care pe o anumită stradă nu colectează gunoiul în prezent, întrucât nu are contracte, 
chiar dacă peste o săptămână începe să facă contracte, trebuie să meargă să colecteze, 
nu putem să-l punem la plată pentru activităţile făcute în acel loc întrucât nu este aprobat 
prin hotărârea de consiliu, nu este trecut în lista cu străzile pentru care se poate opera. 
Dar tot la fel de bine s-a spus, este trecută în listă, există acte justificative că s-a prestat 
acea activitate de măturat, de spălat, verificată din punct de vedere legal şi se face plată. 
Din acest motiv sunt trecute şi străzile din Cristur de care domnul Ţonea spune când le 
vom spăla. Când se vor asfalta, vor fi şi spălate. 
 Dl. Ţonea Vasile 
 Din Bârcea, nu am spus de Cristur. Rândul trecut când s-a venit cu acele majorări 
fantastice de preţuri, am spus că nu doresc ca această societate să intre în faliment, dar 
să vină cu o fundamentare de bun simţ şi să se majoreze preţurile ca să-şi acopere 
cheltuielile şi să reziste pe piaţă. Una la mână.  

A doua problemă: contribuabilul devean din taxele şi impozitele pe care le plăteşte 
aici la Consiliu local, nu este dator să scape această firmă de la faliment. Aşa ne apucăm 
să le scăpăm pe toate de la faliment şi o să vină  să plângă aici şi  noi o să le dăm bani. 
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 Prin ceea ce spune domnul Primar, adică se justifică treaba cu 40% dintre câteva 
contractele de salubritate încheiate de locuitorii municipiului Deva, înseamnă că prin 
majorările acestea pe sub uşă îi amendăm pe cei care plătesc. Domnule, asta o spune un 
social democrat. Este posibil aşa ceva?! Adică cu ce sunt eu vinovat care plătesc corect 
sau altul sau altul şi trebuie să-mi umfle mie preţul ca să se acopere într-adevăr firma şi 
să acopere pe cei care nu plătesc. Sunt măsuri care trebuie să le luăm împotriva celor 
care nu plătesc. Dar nu se cunosc, aici se cunosc doar firma are un tabel acolo, ştie cine 
are contract de salubrizare şi cine nu! 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Numai prin taxe şi impozite putem, este singura modalitate. 
 Dl. Ţonea Vasile 
 Nu, domnule Primar. El ştie. Cetăţeanul care stă la numărul nu ştiu care, dacă nu 
duce gunoiul? Nu se poate să nu ducă gunoiul, ce face cu el, îl mănâncă?! Se pot lua 
măsuri. Se pot lua măsuri şi împotriva celor care profită şi fac tot felul de şmecherii 
balcanice ieftine. Firma trebuie să fie mult mai vigilentă, să caute şi ea, că aşa sunt 
firmele se şi bat pentru piaţă. 
 Dl. Primar Mircia Muntean 
 Da. Să ni se prezinte filmul să vedem realul. Cunosc şi eu. Ştiu de la părinţii mei, 
cei mai văzuţi din localitate nu-şi plătesc. Aceia nu-şi plătesc, nu cei necăjiţi. 
 Dl. Borca Tiberiu  
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  
                      3 voturi împotrivă (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Moş Ovidiu şi Dl. 

Dobrean  
                                                     Robert) 

 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  
                      3 voturi împotrivă (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Moş Ovidiu şi Dl. 

Dobrean  
                                                     Robert) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  
                      3 voturi împotrivă (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Moş Ovidiu şi Dl. 

Dobrean  
                                                     Robert) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  
                      3 voturi împotrivă (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Moş Ovidiu şi Dl. 

Dobrean  
                                                     Robert) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  
                      3 voturi împotrivă (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Moş Ovidiu şi Dl. 

Dobrean  
                                                     Robert) 
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Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  
                      3 voturi împotrivă (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Moş Ovidiu şi Dl. 

Dobrean  
                                                     Robert) 

A fost adoptată Hotărârea nr.150/2010 
 
Punctul 27  

Dl. Primar Mircia Muntean 
 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentatiei tehnico-economice pentru amenajare sala de pregatire la sediul 
Inspectoratului de Jandarmi Judetean „Decebal” Hunedoara. 

D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.151/2010 
 

Punctul 28  
Dl. Primar Mircia Muntean 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrarilor 
suplimentare pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Tudor Vladimirescu din 
municipiul Deva”. 

D-na Chişotă Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
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 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 

A fost adoptată Hotărârea nr.152/2010 
 
 
 

Punctul 29 
Dl. Primar Mircia Muntean 

 Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru ”Construire complex 
comercial P+2” Deva, b-dul Decebal colt cu str.G.Cosbuc, judetul Hunedoara. 

Dl.Pogocsan Ferdinand 
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 

 Dl. Borca Tiberiu  
            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  
                      3 voturi împotrivă (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Moş Ovidiu şi Dl. 

Dobrean  
                                                     Robert) 

Dl.Ţonea Vasile 
Această hotărâre nu are nici avizul comisiei tehnice de urbanism, ni se bagă pe 
gât, nu-l  

votăm.  
 Dl.Borca Tiberiu 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu 15 voturi pentru şi  
                      3 voturi împotrivă (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Moş Ovidiu şi Dl. 

Dobrean  
                                                     Robert) 

Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  
                      3 voturi împotrivă (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Moş Ovidiu şi Dl. 

Dobrean  
                                                     Robert) 

Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  
                      3 voturi împotrivă (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Moş Ovidiu şi Dl. 

Dobrean  
                                                     Robert) 

Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  
                      3 voturi împotrivă (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Moş Ovidiu şi Dl. 

Dobrean  
                                                     Robert) 
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Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  
                      3 voturi împotrivă (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Moş Ovidiu şi Dl. 

Dobrean  
                                                     Robert) 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 
S-a votat cu 15 voturi pentru şi  
                      3 voturi împotrivă (Dl. Ţonea Vasile, Dl. Moş Ovidiu şi Dl. 

Dobrean  
                                                     Robert) 

A fost adoptată Hotărârea nr.153/2010 
 

 Punctul 1 suplimentar  
Dl. Primar Mircia Muntean 
Prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea inchirierii 

unui spatiu in suprafata de 190 mp situat in Deva, strada A.Iancu, bloc H1, parter. 
Dl.Oana Nicolae Dorin  
Comisia juridică a avizat favorabil. 
D-na Chişotă  Roxana 
Comisia de buget a avizat favorabil. 
Dl.Pogocsan Ferdinand  
Comisia de urbanism a avizat favorabil. 
Dl. Borca Tiberiu  

            Dacă nu mai sunt discuţii vă rog să trecem la vot. 
Supun la vot titlul proiectului de hotărâre prezentat. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.1 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.2 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.3 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.4 al proiectului de hotărâre prezentat. s 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot art.5 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.6 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
 Supun la vot art.7 al proiectului de hotărâre prezentat.  

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat per ansamblu. 

S-a votat cu unanimitatea de voturi a celor 18  consilieri prezenţi. 
A fost adoptată Hotărârea nr.154/2010 
 

Diverse 
 Dl.Borca Tiberiu 
 Aş vrea să vă fac următoarea precizare. În luna mai încetează mandatul meu de 
Preşedinte de şedinţă a Consiliului local. Vă rog să faceţi propuneri pentru Preşedintele 
de şedinţă. 
 Dl. Ţonea Vasile 
 Propun pe domnul Moş Ovidiu. 
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 Dl.Borca Tiberiu 
 Vă propun pentru următoarele luni ca domnul Moş Ovidiu să fie Preşedinte. 
 Domnul Moş Ovidiu a fost ales cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri 
prezenţi. 
 Aş mai vrea să supun atenţiei Consiliului local un aspect din cadrul municipiului 
Deva. Pe strada Petru Rareş, chiar în zona Maxxa sunt bl.C1 şi C2, s-au mutat 
containerele cu gunoi iar acolo este depozitat gunoiul din toată zona respectivă, inclusiv 
din zona blocului domnului Gâda. Accesul pe această stradă a fost îngrădit de domnul 
Telembici - care are o casă în zonă şi care a montat nişte ţevi care împiedică intrarea 
maşinilor pentru gunoi. Rog executivul Primăriei să ia măsuri: sau să amendeze persoana 
respectivă sau să-l pună să-şi demonteze ceea ce a montat pe domneniul public, pentru 
că nu este strada dânsului şi nu este zona dumnealui. Dânsul are casă, să-şi vadă de 
zona care-i aparţine. Vă rog să consemnaţi. 
 Dl. Oană Nicolae Dorin 
 Avem hotărâre de consiliu prin care s-a clarificat definitiv eliberarea parcărilor 
dintre blocuri, din municipiu de autoturismele abandonate. Cer să se pună în aplicare 
această hotărâre. Este plin de autoturisme şi în Gojdu, şi în spate la Patria, şi în toate 
zonele, şi pe bulevard sunt maşini abandonate. Acelea trebuie ridicate imediat. Avem  
hotărâre care stabileşte treaba aceasta. Omul şi-a lăsat maşina acolo cu roţile desumflate 
dar nimeni nu are treabă. Maşina care este plină de praf cu roţile desumflate este 
abandonată. Trebuie notificat omul şi dacă în 30 de zile nu vine, nu şi-o ridică, o ridicăm 
noi.  
 
 
 Dl.Primar Mircia Muntean 
 Mă mir că nu le ridică astea. Dacă le vedeţi aşa, anunţaţi-ne că urgent trimitem 
maşina. Cum ştie să le ia cele de pe centru, vine şi la tine în cartier şi le ridică imediat. Nu 
cred că va fi un poliţist - să mi-l daţi mie cu numele – care nu ascultă de solicitarea 
consilierilor locali. Nu cred că este adevărat, nu este adevărat. Din contră, din contră de 
multe ori sunt pus în situaţie să-i sun să nu o ridice. Vrea să o ridice şi nu vrem noi să o 
ridicam. 
 Dl.Oană Nicolae Dorin 
 Este prezent la şedinţă la rugămintea mea şi a altor consilieri domnul director Arion 
de la Apaprod. Vreau să ne comunice care este motivul pentru care nu s-au început 
lucrările pentru canalizarea pe DN, deci trebuia început la 27 aprilie, de când trebuia 
deviată circulaţia şi s-a aprobat devierea circulaţiei şi finalizarea în noiembrie. A trecut 
aproape 1 lună jumătate şi nici în decembrie nu se vor finaliza, faţă de durată. Care este 
situaţia şi cu lucrările de ISPA de prin oraş că sunt foarte multe lucrări care durează 
foarte mult. Din momentul în care se introduce conducta, se pune pământ şi până se 
asfaltează durează foarte mult. 
 Dl.Arion Victor 
 Bună ziua. Mă bucur că aţi făcut această interpelare, dar vreau să vă răspund. În 
ceea ce priveşte lucrarea de pe DN 7 lucrările au început, de amenajare a traficului şi 
lucrările de montare a conductei din data de 20 aprilie. La ora actuală avem 36 de metri 
de tub de canalizare. Conform graficului de lucru pe care constructorul ni l-a transmis şi 
noi l-am transmis Primăriei, vă informez că săptămânal noi dăm rapoartele de lucru 
conform procedurii Instituţiei Prefectului, Consiliului Judeţean, Primăriei Deva şi Primăriei 
Hunedoara, asupra ritmului lucrărilor pe care noi le avem. Conform graficelor pe care 
constructorul ni le-a dat, avem două variante de lucru pe care le-am transmis Primăriei, 
terminarea lucrărilor pe DN 7 în luna iunie 2011 şi în cazul în care în perioada noiembrie-
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mai conform legislaţiei române nu se lucrează pe perioada de iarnă, lucrările se termină 
în noiembrie 2011. 
 Dacă este să spunem – şi vorbim doar de colectorul Deva – putem spune o istorie 
a acestui colector. Eu am ajuns în această perioadă şi într-adevăr lucrările doar pe 
această perioadă sunt în întârziere. Iniţial firma de consultanţă a proiectat acest colector, 
domnul Primar ştie şi mulţi dintre consilieri, în zona verde, pe trotuarul dintre DN şi 
blocurile 50. La predarea de amplasament s-a constatat că în acea zonă erau foarte 
multe utilităţi, fibră optică, reţea electrică, reţea de gaz ş.a.m.d. Toate aceste utilităţi 
trebuiau deviate şi duceau la cheltuieli neeligibile, adică lucrări pe care trebuiau să le 
plătească autorităţile publice locale şi împreună cu Primăria este drept că am stopat o 
perioadă de timp lucrările, am hotărât să montăm colectorul pe prima bandă a DN7. În 
acea perioadă, a trebuit să modificăm proiectul de execuţie şi am şi modificat proiectul de 
execuţie pe care l-am dat la Administraţia naţională a drumurilor pentru că DN7. In acea 
perioadă era la Administraţia naţională a drumurilor, după care Consiliul local a preluat 
DN7 şi predarea de amplasament s-a dat cu luna martie 2010. Este foarte adevărat că 
proiectantul Schneider & Partener nu ne-a dat detalii de execuţie. Am avut probleme cu 
colectorul de la cadastru pentru că este un cămin decantor de 15.000 mc de apă care 
afecta fundaţia blocului turn din acea zonă şi au fost multe soluţii tehnice. La ora actuală 
putem spune că în ceea ce priveşte proiectul de execuţie, detaliile de execuţie, predarea 
de amplasament, sunt în regulă.  

Săptămâna trecută am fost la Ministerul de finanţe şi am înţeles că este 
monitorizarea din 6 în 6 luni a comisiei europene şi am obţinut prelungirea de execuţie a 
fondurilor ISPA până la 31 decembrie 2011, aşa cum şi Preşedintele României a spus că 
nu suntem singurul oraş în care lucrările pe fonduri ISPA sunt în mare întârziere. 
 În ceea ce priveşte lucrările din interiorul oraşului într-adevăr au fost întârzieri 
privind astuparea unor gropi, dar trebuie să ştim că spre deosebire de alte lucrări, aceste 
lucrări sunt  monitorizate sau sunt avizate de firma de consultanţă Luis Berger şi lucrările 
nu se închid fără avizul lor. Trebuie să ştim că atât lucrările de canalizare cât şi lucrările 
de apă se fac cu probe de presiune, probe de presiune pe care de regulă noi românii nu 
le facem pe reţeaua de canalizare. Aceste  lucrări nu se închid fără avizul Inspectoratului 
în construcţii. 

Este adevărat că au mai fost probleme unde au rămas lucrări neastupate din 
cauză că, constructorul nu a putut să achiziţioneze la timp vanele.  De exemplu, pe strada 
M. Eminescu am avut legăturile între Cloşca, Crişan, Vulcan şi strada M. Eminescu şi au 
fost lucrări care au rămas mult timp neacoperite.  

Din alt punct de vedere, constructorul nu astupă acele cămine până nu trec 17 zile 
de la turnarea fundaţiei căminelor. 

Nu putem spune că suntem în întârziere foarte mare ţinând cont că 86% din 
lucrările de apă, pe reţelele de apă sunt realizate în Deva. Lucrările de canalizare în ceea 
ce priveşte reabilitarea în liner - adică nu am mai desfăcut reţelele de canalizare, am 
făcut curăţirea lor şi în interiorul lor şi s-a montat ca un ciorap pe interior – se numeşte 
metoda inlainer - adică s-a depus o suprafaţă de plastic care a reabilitat complet reţeaua 
de canalizare, lucru  care este realizat 100% în Deva. 

În afară de colectorul Hunedoarei, constructorul s-a mobilizat şi a adus - dacă  în 
anii 2008- 2009 până la mijloc s-a lucrat doar cu Sucursala Râul Mare Retezat, la ora 
actuală pe programul ISPA lucrează 4 sucursale ale Hidroconstrucţiei şi anume: 
Sucursala Ardeal, Sucursala Vâlcea, Sucursala Râul Mare Retezat şi Sucursala Jiu. 
Lucrările din punctul nostru de vedere au un ritm foarte foarte bun. Pe lângă lucrările de 
apă şi canalizare reţele pe care le  vede toată lumea v-aş invita să mergem împreună să 
vedem că Staţia Oituz este complet modernizată, staţie care se află în interiorul sau în 
curtea Liceului de chimie, a Liceului Horea în care s-au schimbat cele 5 pompe şi 
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consumul de energie electrică pe pompă este de 1000 de kw/zi. Avem nişte reduceri 
privind consumul de energie. Această staţie de pompe este complet automatizată. La 
toate staţiile şi rezervoarele din municipiul Deva sunt montate aparate de măsură şi 
control privind intrarea şi ieşirea de apă din aceste rezervoare pentru a putea monitoriza 
mai bine pierderile de apă pe nodurile de reţea, astfel încât să ştim care zone de 
tergiversări trebuie înlocuite pentru că programul ISPA înseamnă îmbunătăţirea mediului 
înconjurător, eliminarea pierderilor de apă şi eliminarea pierderilor de canalizare. Deci, 
staţia Oituz este complet automatizată şi urmează ca până în noiembrie tot ce înseamnă 
sistem de acumulare, de pompare şi acumulare din municipiul Deva să fie complet 
automatizat, adică nivelele vor fi monitorizate la dispeceratul central şi pompele vor fi 
comandate automat în funcţie de debitul pe care avem nevoie, intrările v-am spus sunt 
complet automatizate. Se vor închide şi se vor deschide vanele pe cele trei tronsoane 
importante în funcţie de consum. 
 Pe lângă Staţia Oituz mai avem staţia Bejan care iarăşi este modernizată.  
 În ceea ce priveşte staţia de epurare, vă pot informa că dintre cele 7 judeţe care  
au contract cu firma Sistem Yapi, suntem singurul judeţ care am făcut eforturi să nu 
închidem acest contract pentru că firma  se află în faliment. Noi  în luna aprilie am făcut o 
factură de 1 milion de euro şi astăzi am avut din nou negocieri cu firma Sistem YAPI şi 
am extins adendum-ul astfel încât la toţi subcontractorii pe care această firmă îi are - şi 
ne bucurăm că sunt din municipiul Deva şi putem plăti noi direct sau Ministerul direct, să 
putem să extindem contractul până la 99%. Dacă ne gândim că la staţia de epurare din 
Deva lucrează acum 5 firme din municipiul Deva, din punctul meu de vedere este foarte 
bine că nu mai plătesc turcii şi plătesc firme de construcţii din Deva care au câştigat şi au 
fost aprobate de către constructor ca subcontractor. Vă putem spune că cea mai mare 
firmă de beton va mai da 15.000 mc, firme care aduc fier beton ş.a.m.d. şi firma 
Ecoinvest, firmă cu tradiţie în ceea ce priveşte construcţiile a încheiat un contract de 1 
milion 200 de mii de euro cu Sistem Yapi şi plata o facem direct. 

Am văzut de multe ori nemulţumirile dumneavoastră şi aş vrea să vă spun că noi 
ne-am bucura dacă Primăria Deva ar face ca aceşti constructori să închidă lucrările unde 
noi din punct de vedere contractual nu avem nici o putere asupra lor să le spunem să se 
grăbească pentru că, conform contractului, la sfârşitul contractului noi putem să le 
aplicăm 0,1% penalizări pe zi pentru nerespectarea contractului, dar Primăria dă 
autorizaţie de spargere pe o anumită perioadă şi poate să dea amenzi sau să spună să 
plătească acest lucru. Trebuie să spunem că în contract, contructorul - toate aceste 
lucruri le va introduce in situaţia de lucrări şi când o să vină la plată noi avem cheltuieli 
eligibile sau neeligibile şi Curtea de Conturi a Uniunii Europene şi firma de consultanţă ne 
aprobă doar cheltueilile eligibile. Prin urmare, eu sunt de acord că ei întârzie dar, acele 
amenzi ei ni le pun în factura de plată pe cale legală neeligibile. Acele cheltuieli neeligibile 
tot autoritatea contractantă le va plăti şi autoritatea contractantă este formată din cine?! 
Din Consiliul Judeţean, Consiliul Local Deva, Consiliul Local Hunedoara şi Apaprod. Noi, 
prin inspectorii noştrii trebuie să mergem tot timpul să-i rugăm să-şi termine lucrările.  

Deci, aveţi perfectă dreptate. Pe Kogălniceanu abia săptămâna trecută au închis 
un cămin de vane care încurca circulaţia. Pe strada M. Eminescu pe lângă neplăcerile pe 
care le-am avut privind gropile de pe strada Eminescu la intersecţia cu acele străzi am 
avut o presiune foarte mare şi am plătit daune la locatarii care stau în partea de jos a 
străzilor Vulcan, Crişan, Cloşca, pentru că am avut cam 6-7 atmosfere în casa de locuit 
ceea ce nu este admis. Din aceste cauze am făcut bay pass-uri, ş.a.m.d.,  lucrări 
suplimentare astfel încât să putem să dăm. Pe lângă beneficiile pe care le-am avut în 
timpul construcţiei avem şi aceste neplăceri pentru că se realizează sistemul pe anumite 
zone. 
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 În ansamblu vă pot informa şi dacă sunteţi de acord, în fiecare săptămână domnul 
Hogman ştie, primeşte raportul nostru pentru că ne obligă instrucţiunile de lucru privind 
contractul cu Uniunea Europeană, în care spunem ce ne-am angajat, cine este obligat să 
facă, de ce nu sunt realizate. Deci, pe lângă aceste lucruri contractul ISPA, din cele patru 
componente, reţele de apă şi canalizare am cerut prelungirea până în iunie 2011. 
Reabilitarea staţiilor de apă şi a rezervoarelor de apă se termină în acest an. Firma Aqua 
Engineering, firma germană în este în grafic, se termină. Contractul cu staţia de epurare, 
după negocierile pe care le-am avut cu banca de investiţii, cu Uniunea Europeană prin 
doamna Camelia Covaci care a fost de mai multe ori pe aici, cu reprezentanţii băncii 
Garanti Bank, cu Sistem Yapi, o să cerem o prelungire de 4-5 luni pentru staţiile de 
epurare. Lucrăm şi o să venim în faţa dumneavoastră cu master-planuri, studiu de 
fezabilitate pentru fondurile de coeziune. La sfârşitul lunii mai o să prezentăm domnului 
Primar lucrările pe care le-am propus cu ani în urmă sau la care Primăria a spus “pe 
acele străzi o să facem extinderi de reţele de apă” pentru că o să fie case de locuit. Spre 
zona Archia unde avem peste 400 de PUZ-uri, unde o să facem reţea de apă, canalizare, 
să ne extindem cu ea până în zona de sat Archia. Avem zona Prelungire Vulcan unde de 
la intersecţia Almaş cu Cozia se face un sit de case unde şi acolo sunt multe PUZ-uri, 
unde o să mergem cu extinderea reţelelor de apă şi canalizare. 
 Pentru municipiul Deva estimăm valoarea investiţiilor pe fonduri de coeziune 
undeva la 13-14 milioane de euro, ţinând cont că la staţia de epurare în proiectul ISPA nu 
au fost bani să se facă realizarea treptei biologice. Pe fondurile de coeziune se va face şi 
acest lucru. 
 Din punctul nostru de vedere putem să spunem că suntem în grafic cu multe. 
Domnul Primar poate ştie mai bine decât dumneavoastră câte probleme am avut anul 
trecut cu firma Hidrocontrucţia, că nu se mobiliza să-şi aducă la undeva 100,120, 150 de 
muncitori pe şantiere. Ce probleme am avut cu firma Aqua Engeneering unde până nu i-
am plătit avansul, nu a venit. Firma Sistem Yapi care a mers foarte bine la început, are 
vreo 10 proiecte realizate în România şi acum au comenzi financiare, dar firma Sistem 
Yapi îşi face sistem Yapi în România. De ce ţinem foarte mult la negocieri? Pentru că 
dacă am spune “încheiem contractele astăzi cu firma Sistem Yapi”, licitaţia pe acest 
contract s-a făcut pe legislaţia Uniunii Europene în limba engleză, ori acum orice licitaţie 
pe investiţii, dacă începem trebuie să o facem pe Ordonanţa 34 în limba română. Fiind 
suma foarte mare, perioada,  timpii legali privind o asemenea investiţie este de până la 6 
luni, ori noi avem un termen până la care trebuie să cheltuim banii pe proiectul ISPA. 
Rugămintea mea este dacă împreună cu dumneavoastră, cu conducerea executivă, să 
ne ajutaţi în derularea fondurilor europene care încet încet îşi dau roade.  

Dacă, şi ne cerem scuze, am avut probleme atunci când am oprit apa mai mult de 
24 de ore în Deva. Vă pot informa că în acea noapte, dimineaţa la 9 s-a terminat 
contorizarea de la Staţia Orlea. Lucrăm şi acum noaptea. Ne-am dotat cu piese care 
trebuie montate, pentru că una era înainte când la îmbinarea dintre tuburi puneam o 
garnitură şi o tanşă, iar tuburile de premo au o durată de viaţă 24 de ani. Durata de viaţă 
a lor a trecut şi efectiv ne explodează tuburile. Ce înseamnă o înlocuire? Înseamnă să 
înlocuim 100 de metri de conductă, să săpăm 100 de metri de conductă şi să mergem 
una în alta. Avem o tehnologie engleză acum, avem plătite piesele necesare care ne 
costă în jur de 500 de milioane care vom putea interveni în maxim 10 ore să putem să 
înlocuim tuburile premo. 

Vă putem spune că pe fonduri de coeziune am prevăzut înlocuirea conductei de 
aducţiune din zona Călan Băi până în zona Strei, unde avem cele mai frecvente avarii. 
Domnul Primar iarăşi ştie că anul trecut am înlocuit de la Batiz până la Călan Băi cu 
tuburi care rezistă la 6 atmosfere sau peste 6 atmosfere şi nu mai avem nici un fel de 
probleme. Noi mergem pe fonduri de coeziune ca în zonele cu probleme să ne facem 
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bretele, lucru pe care l-am discutat şi cu ani în urmă, adică dacă se sparge pe un anumit 
traseu să putem trece pe cealaltă reţea, ca uzina sau alimentarea cu apă a municipiului 
Deva  să nu fie afectată.  

Am mai avut o cerere de la dumneavoastră şi domnul Oană nu spune, în care să 
spunem care este situaţia uzinei de apă Deva, lucru pe care cu domnul Primar l-am 
discutat de vreo 10 ani. Problema uzinei de apă Deva este în felul următor. În 1909 
Frantz Iosif aprobă alimentarea cu apă a uzinei, a  municipiului Deva. În 1919 se 
realizează 7 puţuri nu de mare adâncime, deci de fapt 7 fântâni cam de 12 metri, iar în 
1941 se mai realizează încă 7 fântâni tot de 12 metri, cu o previziune de a alimenta 
15.000 de locuitori. Este drept că în perioada 1941-1993 nu s-a făcut nici un fel de 
investiţie la această uzină şi în anul 1991 puţurile unde erau aceste…terenul a fost 
retrocedat devenilor. Prin urmare, noi trebuie să asigurăm zonă de protecţie sanitară, noi 
trebuie să decolmatăm aceste puţuri şi investiţia este foarte mare. 

În ceea ce priveşte alimentarea cu apă a Devei, putem spune că avem suficientă 
apă. Dacă în anul 2005 când am preluat cu Apa Prod-ul mergeam cu 100% din 
capacitatea pe care o aveam, vă informăm că la ora actuală mergem cu 30% din 
capacitate. Dăm apă - în condiţiile în care nu avem avarii, cu succes Termocentralei 
Mintia, care şi-a redus consumul şi asta ne îngrijorează, de la 140.000 mc/lună undeva la 
60.000 mc/lună până la 75.000 ceea ce este îngrijorător pentru noi ca şi unitate pentru că 
este punct concentrat de consum care este prevăzut şi în proiectele viitoare, datorită 
faptului că înţeleg că nu merge uzina foarte tare. Vă pot spune că nu mai avem agent 
economic important care să ne preia. Din punctul nostru de vedere este îngijorător acest 
lucru pentru că ne scad consumurile şi avem o reţea mare. Ca să vă dau un exemplu ce 
înseamnă un lucru rău, în acea perioadă în care au fost zvonurile că Apa Prod opreşte 
din nou apa, deci noi am pornit apa miercuri şi vă pot spune că sâmbăta a trebuit să 
închidem uzina de apă Sântămarie Orlea şi să dăm apa în râul de la Batiz pentru că în 
Deva nu se mai consuma apă datorită acumulărilor pe care populaţia le-a făcut. 
Rugămintea este să nu se mai întâmple asemenea lucruri şi noi să fim crezuţi în ceea ce 
facem şi dacă nu suntem crezuţi, vă rog veniţi să ne controlaţi dacă ne facem sau nu 
treaba. Gândiţi-vă ce a trebuit să facem în acea zi! Să închidem o uzină de apă, să dăm 
drumul la apă în satul Batiz, pentru că rezervoarele din Deva erau full. Aceste lucruri în ce 
se manifestă? Presiune pe reţelele de distribuţie, care duc la spargeri. Neavând consum 
am presiune pe reţea. 
 Prin programul ISPA o să avem o echilibrare a reţelelor de distribuţie pentru că 
acum nu avem. Ceea ce  se poate observa că dacă înainte trebuia să opresc tot b-dul 
Decebal sau de la Dacia Service până pe Horia, prin acele secţionări pe care noi le-am 
gândit acum, putem să dăm apă şi din alte rezervoare, să oprim şi pe anumite porţiuni şi 
să dăm apă în funcţie de necesitate prin utilajele  electronice montate. Sistemul SCADA, 
dacă ştiţi ce înseamnă un sistem SCADA permite să dăm alimentarea în funcţie de 
necesitate. 
 Dl.Borca Tiberiu 
 Mulţumim domnului director.  Am două aspecte de discutat. Domnule director, aţi 
vorbit foarte frumos, ne-aţi informat foarte complet. Constat că există o comunicare nu 
prea pusă la punct între dumneavoastră şi cetăţenii municipiului Deva. Aţi avut trei 
întreruperi de apă de care oamenii efectiv nu au fost informaţi decât  unii de la alţii. Nu 
este vina noastră, este vina dumneavoastră. 
 Al doilea aspect. Modul cum gestionaţi desfăşurarea lucrărilor ISPA şi cele cu 
canalul colector le-aţi explicat foarte frumos. Pe noi ne interesează pe urmă cum faceţi 
dumneavoastră decontarea. Faptul că au făcut zeci de traversări în carosabil, au turnat 
material pentru compactat, au compactat şi au venit ploile şi tot au scos afară şi a rămas 
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gol de jumătate de metru şi dumneavoastră ne spuneţi să-i  felicităm, să-i aplaudăm, nu 
mi se pare de loc în regulă. 
 Dl.Arion Victor 
 Nu am spus asta. 
 Dl.Borca Tiberiu 
 Dumneavoastră spuneţi că nu aveţi măsuri de ai pune pe oameni să-şi facă 
treaba. Mai vreau să mai spun un aspect. 
 Dl.Arion Victor 
 Un singur lucru. Nu noi, nu avem nici o putere, noi ca beneficiari primari să le 
spunem “domnule, închide strada, asfalteaz-o că avem probleme”. Înaintea noastră este 
firma de consultanţă ingineră care i-a îi spune. În contract este perioada de remediere a 
defectelor. Eu mă bucur că nu dăm drumul la lucrări şi acolo unde apar defecţiuni, unde 
se spală balastrul, inginerul vine şi spune “pune-l din nou”. Haideţi să vedem câte lucrări 
de investiţii sunt făcute până la final pentru că noi nu ne aşteptăm la plată până nu 
suntem perfect recepţionaţi. 
 Dl.Borca Tiberiu 
 Am înţeles. Trebuie totuşi înţeles că noi suntem un oraş, municipiu reşedinţă de 
judeţ, şi ne  permitem să oprim apa de trei ori pe lună în condiţiile în care avem instituţii 
publice, şcoli, spitale, hoteluri?!  Asta lasă o amprentă foarte clară asupra modului în care 
ştim noi să oferim servicii. 
 Al doilea aspect. Cine urmăreşte decontarea lucrărilor, nu Apa Prod-ul? 
 Dl.Arion Victor 
 Nu, firma de consultanţă Luis Berger. 
 Dl.Borca Tiberiu 

Dumneavoastră avizaţi? 
 Dl.Arion Victor 
 Noi nu avem voie conform instrucţiunii să punem “bun de plată” până când nu ne 
spune firma de consultanţă. 
 Dl.Borca Tiberiu  
 Este în regulă, atunci eu o să înţeleg că oraşul ăsta rămâne “varză”, efectiv acesta 
este termenul, până când nu o să vină firma de consultanţă să ne spună “domnule, vă 
rugăm nu mai puneţi trei bascule de balastru pe drum”. 
 Dl.Arion Victor 

Aşa trebuie să facem şi puneţi-vă altfel în situaţia noastră. Toată presa şi toată 
conducerea spune că trebuie să atragem fonduri europene. Ca să atragem fondurile 
europene, trebuie să executăm lucrări. Dacă constructorul vine şi spune “predă-mi 
amplasamentul de pe strada Piaţa Unirii că trebuie să fac cuplarea la 6 Martie” spuneţi-mi 
mie cum pot să-i spun “domnule, nu închide apa că avem probleme în Deva”. Pe partea 
cealaltă vine Instituţia Prefectului, Ministerul de finanţe şi spune “de ce nu asiguri front de 
lucru?” ori în apă nu putem să sudăm, să cuplăm, fără oprire de apă. 
 Dl.Borca Tiberiu  
 Haideţi să nu trecem de la una la alta. 
 Dl.Arion Victor 
 Nu, este explicaţia de ce spuneţi că trebuie 3 de zile. Am preferat şi prefer criticile 
dumneavoastră, că opresc apa din trei în trei zile, lucru pe care noi l-am discutat la 
începerea  lucrărilor şi să atrag fondurile europene şi să nu fiu ca alte judeţe să nu termin 
lucrările. Este mai important, este neplăcut pentru noi acum, pentru toţi deveni că şi eu 
stau la bloc, să opresc apa, dar este mai important să execut lucrările pe bani europeni 
decât să-i dau înapoi. 
 Dl.Borca Tiberiu  
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În regulă, să executăm lucrările pe bani europeni dar de calitate. Adică, să mergeţi 
dumneavoastră să vedeţi în oraş cum au spart ei trotuare întregi şi porţiunile care au 
căzut au turnat asfalt şi banii aceia nu-i mai poţi recupera. 

 
 
Dl.Arion Victor  

 Vă dau dreptate că au fost lucrările acestea de care spuneţi dumneavoastră la 
începutul lucrărilor. Da, aveţi dreptate! Dar, haideţi să mergem pe Mărăşti, pe 
Kogălniceanu, pe Oituz, pe străzile care sunt făcute acum. Mergem împreună să vedem 
şi autoritatea publică locală, consilierii locali aşa cum i-am rugat şi pe cei de la 
Hunedoara, sunteţi parte în contract sau suntem parte în contract şi le spunem “nu este 
bine, haideţi să facem din nou”. 
 Dl.Borca Tiberiu 
 Exact asta spuneam. 

Dl.Arion Victor  
 Domnul Hogman, repezentantul Primăriei trebuie să fie prezent la toate şedinţele 
noastre pe aceste contracte săptămânal. Uitaţi aici, astea sunt rapoartele de lucru şi chiar 
dorim să ne ajutaţi să spuneţi că lucrările nu sunt de bună calitate şi să  se refacă. 
 Dl.Borca Tiberiu 

Bun. Părerea mea este că Primăria ar trebui să fie mai incisivă şi să scrie un cumul 
de amenzi mai mare pentru că în 2008 noi am asfaltat întreg oraşul, a fost extraordinar şi 
acum îl facem varză. 

Dl.Arion Victor 
Eu sunt de acord că s-a asfaltat întreg oraşul şi bine aţi făcut şi împreună cu 

domnul Primar am spus “ce este mai bine de făcut sau o stradă spartă pe toată lungimea 
sau să mai repar încă o dată 60 de metri sau 100 de metri?” şi este foarte adevărat că au 
fost multe străzi care s-au asfaltat şi acum le săpăm şi nu sunt asfaltate. Numai că, 
trebuie să ştim că la predarea de amplasament constructorul se angajează să o aducă la 
starea iniţială. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Ca să fie mai indirect un pic. S-a optat de exemplu pe oraş, am optat pe varianta 

mea, nu ţinând cont de varianta Moloţ, de varianta Apa Prod. Am terminat străzile 
conform programului şi cu riscul pe care-l spuneţi dumneavoastră că nu se mai repară 
exact aşa cum a fost niciodată, asta este clar, fără doar şi poate. 

Ce am făcut însă? Am cedat ca orice om, deşi în Direcţia tehnică cel puţin o lună, 
o lună jumătate – şi trebuie să-l felicit personal pe domnul Szots, chiar l-am întrebat acum 
recent “oare ce s-a întâmplat de până la urmă ai cedat?”, că făcusem un front comun să 
nu cedăm ca firma domnului Umbrărescu să nu dea stratul de uzură. Nu l-am dat, nu a 
mers pe varianta Deva, a mers pe varianta Consiliului Judeţean, l-am întrebat şi pe 
domnul Preşedinte, ieri sau alaltăieri într-o şedinţă, la care a închis gura şi a tăcut: 
“Domnule Preşedinte Moloţ, recunoaşteţi că aţi făcut toate presiunile pe Direcţia tehnică, 
pe noi, să acceptăm varianta dumneavoastră?” “Da”, mi-a spus “da” în faţă, nu a putut să 
se eschiveze pentru că ce este acolo este un dezastru. Aş vrea numai să spuneţi singurul 
lucru pe care nu l-am ştiut eu, domnul Umbrărescu este cel care va asfalta în final stratul 
de uzură după ce noi terminăm conducta sau el nu şi-a mai decontat banii pentru stratul 
de uzură şi urmează ca ISPA să şi-l facă din nou cu programul? Aici este întrebarea mea, 
că altfel … 

Dl.Arion Victor 
Nu mă întrebaţi pe mine chestia asta. 
Dl.Primar Mircia Muntean 
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Există riscul ca cineva pe spatele Consiliului local să fi negociat ceva. Dacă 
Umbrărescu  după ce dânşii finalizează conducta vine şi dă stratul de uzură, mi se pare 
că este un sacrificiu pe care trebuie să-l suferim toţi. Dacă însă domnul Umbrărescu nu 
vine să dea stratul de uzură şi-l face ISPA pe banii noştrii, că noi dăm parţial banii înapoi 
prin contract, atunci Consiliul local trebuie să se sesizeze, să vedem unde, ce s-a 
întâmplat.  

A fost o chestiune care repet, Direcţia tehnică o lună jumătate a făcut faţă tuturor 
intervenţiilor posibile, de la împărăţia de sus până la Consiliul Judeţean fiecare om ne-a 
sunat de 10 ori pe zi. Nu daţi stratul de uzură. Este adevărat că avea o responsabilitate şi 
aparţinea unui singur om, pentru că pe de o parte să nu dau stratul de uzură se vede ce 
s-a întâmplat, dacă dădeam stratul de uzură şi Apa Prod intervenea în termen, aţi întrebat 
dumneavoastră aici, dacă intervenea în termen lumea te înjura, spunea “uite domnule, 
chiar acum termină de asfaltat şi în minutul acesta intervin cu spartul pe DN7”. Ori, eu 
acum vreau să mă duc până la capăt şi să văd dacă Umbrărescu vine şi dă stratul de 
uzură şi omul nu şi-a încasat banii, atunci înseamnă că a fost un efort meritat. Am 
economisit nişte bani, ne-a înjurat lumea cât ne-a înjurat, a căzut prestigiul oraşului 
pentru că un DN îti strică toată imaginea oraşului, un DN stricat te povesteşte în toată 
ţara, în toată Europa că în municipiul acela Deva ce tranşee sunt. Mai mult de atât, nu 
sunt convins că nici Drumurile Judeţene şi nici Hidrocontrucţia  nu este cât de cât 
interesată pentru a reabilita măcar 2-3 porţiuni că în fond sunt 4-5 porţiuni grele de tot, în 
rest sigur mai este câte o groapă, mai sunt şi în alte părţi ale oraşului, dar acolo alea 3-4, 
alea să nu le remediez cu o ură pe de o parte blochezi stratul de uzură cu Consiliul 
Judeţean şi pe altă parte nu laşi firma care este subordonată Consiliului Judeţean să 
intervină pe contractul semnat cu Primăria Municipiului Deva?! Sunt lucruri care…Ştiţi, 
aici nu-mi mai ia nimeni apărarea, “haideţi, domnule Primar, să-i dăm în judecată, să 
mergem până la capăt”. 
 Dl.Ţonea Vasile 
 Este bucătărie internă. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Da, este bucătărie...Nu este bucătărie internă, poate este prea externă.  
Dl.Borca Tiberiu 
Vreau să-l rog pe domnul director de la Apa Prod să încercăm o conlucrare mai 

activă între dumneavoastră ca entitate, Consiliul local, consultant şi referitor la opriri, tot 
aşa, să fiţi mai transparenţi, să comunicaţi. 

Dl.Arion Victor 
Asta v-am arătat. Noi în fiecare vineri trimitem rapoartele de lucru. Am dori şi noi 

cineva să le citească, să se uite peste ele şi să spună “băi, tu te-ai angajat săptămâna 
trecută că faci cutare”. Lunea, la orele 10-11-12 avem şedinţe de monitorizare în care 
invităm toţi reprezentanţii contractului să vină şi să spună aceste lucruri. 

Dl.Primar Mircia Muntean 
Domnule Hogman, faceţi la fiecare început de şedinţă de consiliu o scurtă 

informare, nu atât de elaborată. Cum va fi elaborat şi pe zone, “pe acest traseu o să 
avem o stradă nereabilitată cum aţi fi dorit, dar s-a întâmplat din următoarea 
chestiune…stratul s-a dat pe ploaie sau …”. 

Dl.Hogman Ioan 
Am luat unele măsuri  de finalizare a lucrărilor. Hidrocontrucţia a transmis grafice 

de finalizare a lucrărilor  pe care le-am transmis domnilor consilieri. Am luat măsura ca să 
nu mai semnez absolut nimic până nu termină conform documentaţiei. 

Dl.Arion Victor 
Domnule Preşedinte, îmi cer scuze că sunt aşa, dar profit că sunt domnii consilieri 
aici. Îmi  



 38 

pare rău că domnul David nu mai este în sală. Avem o problemă privind contractele 
individuale pe care unii locatari din municipiul Deva ocolesc să le încheie cu noi. 
Contractele pe care noi le avem, sunt avizate de către ANRSC. Dacă la nivelul ţării nu 
sunt probleme, în care locatarii vor să-şi încheie contracte individuale, în judeţul 
Hunedoara, în Deva, în Hunedoara, în Călan, Brad sunt aceste probleme. Noi am creat 
un model de contract prin care prin Consiliul de Administraţie l-am gândit cu un colectiv 
de la noi şi l-am făcut cu nişte amendamente în cazul în care omul face un branşament 
separat conform Legii 250, să putem să încheiem contract cu el şi suntem de acord. Sunt 
cereri din acestea.  

Am spus, dacă ANRSC-ul nu gândeşte la nivel de ţară şi ne spune că, contractele 
individuale, apometrele pe care noi le punem la baza blocului sau pe casa scării de bloc 
pentru că repartitoarele sunt costuri, am gândit că este normal ca autoritatea publică 
locală să avizeze un anumit tip de contract pe teritoriu administrativ teritorial care să fie 
ca şi un fel de lege.  
 
 
 
 
Am primit răspuns de la dumneavoastră, de la aparatul propriu că nu sunt avizate de 
ANRSC. Nici nu o să fie pentru că Timişoara, Arad, Bucureşti, Iaşi, Constanţa nu au 
problemele pe care le avem noi din punct de vedere financiar. Pe mine mă interesează să 
dau apă la toată lumea, acesta este interesul meu şi să şi încasez serviciul. Prin această 
contorizare individuală omul să ştie cât plăteşte, cât consumă atâta plăteşte. Aş vrea 
dacă se poate să mai analizăm aceste contracte. Domnul David a lucrat pe aceste 
contracte şi ştie foarte bine legislaţia şi să ne mai consultăm. Acesta ar fi un punct de 
vedere. Al doilea, apa pluvială, va trebui să o discutăm cu fiecare autoritate publică în 
parte şi iarăşi ni se spune că este fără avizul ANRSC. La acest capitol avem avizul 
ANRSC-ului, ba mai mult, este şi un STAS care avizează acest lucru. Dacă noi aceste 
două lucruri le rezolvăm, că ne-am pus şi nu ne-am pus şarpantă, totul este clar şi 
limpede cât apă plăteşte fiecare dacă are şarpantă, nu are şarpantă, are pământ, ş.a.m.d. 
şi terminăm cu orice discuţie. Rugămintea mea este dacă se poate în cursul lunii iunie 
într-o hotărâre de Consiliu local să analizăm aceste lucruri pentru a face claritate. De 
atâţia ani, domnul Primar ştie, ne confruntăm cum să încheiem cu lumea contracte, să 
ştie cât consumă atât plăteşte şi am găsit o modalitate legală. Am făcut patru proiecte tip 
în care - sunt mai multe blocuri în Deva, în care Asociaţia de locatari să aleagă modul de 
contorizare, să se realizeze pe cheltuiala lor, aşa cum au realizat branşamentele de gaz, 
după care noi să mergem să putem să încheiem cu partenerii noştri contractul. Mi se pare 
clar, corect şi ne îndreptăm către o civilizaţie ţinând cont şi de ajustările de reţele pe care 
le-am făcut acum. 

Dl.Kovacs Francisc 
În primul rând eu vreau să-i mulţumesc la domnul director general pentru sprijinul 

pe care ni l-a dat în suportarea cablurilor, în lucrarea pe care am avut-o cu dânşii pe 
strada Împăratul Traian. În al doilea rând, eu cred că ar fi o oportunitate, totuşi dânşii au 
refăcut lucrarea pe strada respectivă, dar acum avem în proiectul de investiţii repararea 
străzii respective. S-ar fi putut coordona că acum din nou venim noi şi stricăm ce au făcut 
dânşii. 

Am fi făcut împreună. Dânşii au fi suportat ce au făcut, o parte ce ştiu eu 20%, iar 
restul suporta Primăria.  

Dl.Arion Victor 
Hidroconstrucţia a mai colaborat cu noi în asemenea situaţii în care au spus “nu 

asfalta acum că venim şi noi peste 4 zile”. A fost o discuţie cu domnul Primar, am făcut 
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acest lucru, nu-l facem de două ori. Putem cu Hidrocontrucţia să rezolvăm această 
problemă 

Dl.Borca Tiberiu  
 Consider că toate punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate şi declar 
închise lucrările şedinţei.  
 
 

Deva, 25 mai 2010 
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